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NOVÉ KNIHY Z VF
 Noční lov, Bryndza R.
 Deník malého poseroutky
12. díl, Kinney J.
 Osm, Třeš ková R.
 Medvědín, Backman F.
 Husitská epopej VI. díl,
Vondruška V.
 Do vody, Hawkins P.
 Vánoce v Paříži, Baggot M.
 Cestovatelka, Bracken A.
 Dana, Javořická V.
 Letuška, O‘Leary C.

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za uplynulé
pololetí.
V letních měsících probíhala v knihovně katalogizace nových knih
zakoupených v červnu. Se začátkem školního roku jsem se zúčastnil
výjezdu knihovníků okresu Prostějov. Letos jsme zavítali do Rožnova pod
Radhoštěm, kde útulná knihovna chystá přístavbu současné budovy.
Krajské setkání zástupců knihoven tento rok doplnilo vyhlášení a předání
ceny Nejlepší neprofesionální knihovník kraje, kterou obdržela
knihovnice z Tištína. Před Vánoci byly dovezeny nové knihy z výměnného
fondu knihovny Prostějov, kde se i konalo předvánoční setkání
knihovníků. Naše knihovna nabídla nejen občanům obce vernisáž výstavy
fotografií. V roce 2018 bude knihovna rozhodnutím zastupitelstva obce
otevřena jeden den v týdnu namísto současných dvou dní.
Přeji radostné a požehnané Vánoce, mnoho úspěchů a přečtených knih do
nového roku 2018.
Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny.
Tomáš Pavelka, knihovník

a další knihy.

VERNISÁŽ VÝSTAVY EVY NOVOTNÉ
Třetí adventní neděle patřila v knihovně vernisáži výstavy fotografií
talentované fotografky Evy Novotné s názvem Čtvero ročních období.
Po úvodním slově knihovníka následovalo představení výstavy její
autorkou. „Přemýšlela jsem, jaké téma pro výstavu zvolit. Teď na konci
roku se nabízelo téma ročních období. V zimních měsících, které bývají
studené, je příjemné se podívat na fotografie z léta nebo si připomenout
nedávný podzim.“ řekla ke své výstavě autorka. Pěveckým vystoupením
doprovodila výstavu Lenka Heráková. Výstavu lze navštívit do konce ledna
2018 v otevírací době knihovny.

Vernisáž výstavy

Knihovna se těší na vaši návštěvu, výpůjční
doba je každý čtvrtek od 17 30 do 20 00
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